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Tájékoztató kivonatok a jesz szabályzataiból a választókerületi szervezetek számára
(rendes és rendkívüli tisztújításra - értelemszerően - alkalmazandó)
A jelölések és választások lebonyolítására a választásra jogosult szerv 3-9 tagú választási
bizottságot hoz létre, amelynek tagjaira a választásra jogosult szerv bármely tagja javaslatot tehet,
és amelynek megválasztása nyílt szavazással és egyszerő többséggel történik.
A jelölés - amennyiben a Választási Szabályzat másként nem rendelkezik - a választásra jogosult
szerv elıtt nyíltan történik. Az érvényes jelöléshez a határozatképes közgyőlésen/ülésen
jelenlévık legalább 20%-ának a támogatása szükséges. E támogatottság megállapítására titkos
szavazás rendelhetı el. A jelölte(ke)t - a közgyőlési jelölés(ek) megkezdése elıtt - írásban
nyilatkoztatni kell.
A választókerületi szervezet a közgyőlésén a tagjai közül megválasztja:
- elnökét, alelnökét, továbbá az elnöksége tagjait, (taglétszámtól függıen legfeljebb 5 tag). A
választókerületi szervezet megválasztott elnöke a megyei/fıvárosi választmány szavazati joggal
bíró tagjává válik,
- amennyiben valamely választókerületi szervezet taglétszáma eléri a 30 fıt, a választókerület
további egy szavazati joggal bíró tagot választhat a területi (megyei/fıvárosi) testületbe,
- országos győlési küldötteit (minden választókerületi szervezet taglétszámának megfelelı számú,
mégpedig minden megkezdett 15 fı után egy küldöttet választhat az Országos Győlésbe).
A megválasztott vezetıknek és testületi tagoknak a megválasztásukat követı 8 napon belül
írásbeli mandátumigazolást kell kiadni!
A választókerületi szervezet a közgyőlésén a megyei/fıvárosi választmány számára javaslatot
tehet:
- a jesz Demokrata Közösség országos tisztségeire (elnöki, Országos Elnökség, Országos Etikai
és Fegyelmi, Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai személyeire). Az országos tisztségekre való
ajánlások kiegészítı feltételei: az újonnan belépı tag két éves tagsági viszony után jelölhetı és
választható országos párttisztségre, határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt. A pártoló
tag a belépését követı 3. év után jelölhetı és választható országos párttisztségre, határidı elıtti
jelölésrıl az Országos Elnökség dönt,
- a megyei/fıvárosi Választmány által - a területükön mőködı választókerületi szervezetek tagjai
közül - megválasztandó országos választmányi tagokra,
- a megyei/fıvárosi Választmány által megválasztandó megyei/fıvárosi Etikai és Fegyelmi
Bizottság tagjaira.
Az Országos Hivatal kérései:
- dokumentumokat olvashatóan, és lehetıleg fekete színnel kérjük kitölteni,
- költségtakarékossági okból nagyon fontos az e-posta címek pontos feltüntetése,
- pótlapok becsatolása estén, az aláírásra jogosultaknak azokat is alá kell írni.
Tartalom, dokumentumok mintái:
1. közgyőlési jegyzıkönyv (2. old.),
2. közgyőlési jelenléti ív (3. old.),
3. nyilatkozat szervezeti tisztségekre való jelölésnél (4. old.)
4. szervezeti tisztségviselık szavazási jegyzıkönyve (5. old.)
5. küldöttválasztó jegyzıkönyv (6. old,)
6. mandátumigazolás (7. old.),
7. országos tisztségekre javaslattételi jegyzıkönyv (8. old.)
8. nyilatkozat országos tisztség(ek)re való jelölés(ek)nél (9. old.)
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Jegyzıkönyv

Készült a jesz _________________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezet közgyőlésén.
20….. __________________-n, a szervezet székhelye________________________

Összehívás módja: ..............................................................................................
Szervezet taglétszáma................ fı,

megjelentek száma................. fı

A közgyőlést vezette: ........................................................................................
Jegyzıkönyvvezetı: ..........................................................................................

Napirend:
0. A szervezet taglétszámának megállapítása.
1. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása,
2. A szervezet tisztségviselıinek megválasztása (elnök, alelnök, további
legfeljebb 5 fı elnökségi tag),
3. További 1 fı - szavazati joggal bíró tag - választása a területi (megyei
fıvárosi) testületbe, (amennyiben a választókerületi szervezet taglétszáma
eléri a 30 fıt),
4. Országos Győlés küldötteinek megválasztása,
5. Megyei/fıvárosi tisztségekre javaslattétel (területi EFB, és OV tagok),
6. Országos tisztségekre javaslattétel (elnök, elnökség, Etikai és Fegyelmi-,
Számvizsgáló Bizottság tagjai)
7………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………

___________________________
elnök

__________________________
jegyzıkönyvvezetı

(a közgyőlésen hozott határozatok jelen jegyzıkönyvhöz csatolt pótlapon feltüntetve)
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Jelenléti ív
Készült a jesz ____________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezet közgyőlésén
20……. ___________________________-n
Sorsz.
1.

Név

ISZ

Helység

Utca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(jelenléti ív pótlapja csatolva: igen/nem)

Aláírás
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Nyilatkozat
(választókerületi szervezeti elnök, alelnök, elnökségi tag, országos
győlési, további választmányi küldött jelölésnél)
jesz_________________________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezete

Név: ______________________________ vállalt tisztség: _______________
Lakáscím: ____________________________________________________
Kijelentem, hogy
a/ nem vagyok büntetett elıélető,
b/ nem voltam az AVO és az AVH, illetve a Katonapolitikai Osztály tagja, nem
vettem részt az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverésében,
c/ nem voltam a Munkásırség tagja, vagy a BM III. fıcsoport bármely
ügyosztálya állományában nyilvántartott titkos tiszt, nem voltam bármely
ügyosztály hálózati személye.
d/ nem töltöttem be az MSZMP-ben, vagy a KISZ-ben vezetı tisztséget,
(nem voltam országos, megyei, vagy települési szerveiben függetlenített
tisztségviselı).

Kelt, ______________________ 20……. _____________________________

__________________________________
aláírás
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Szavazási jegyzıkönyv
Készült a jesz ____________________________________megyei/fıvárosi
_______számú választókerületi Szervezete közgyőlésén
20….. _____________________________________________-n
Szavazás tárgya: szervezeti elnök (aki a megyei választmány tagjává válik),
alelnök, elnökségi tagok (további 1 fı megyei választmányi tag, ha a szervezet
taglétszáma eléri a 30 fıt) megválasztása.
Szavazásra jogosultak száma:
Leadott szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:

.....................
.....................
.....................
.....................

fı
db szavazat
db szavazat
db szavazat

Érvényes szavazatok megoszlása :
Sorszám Jelöltek névsora jesz elnök, alelnök, elnökségi tagok,
Szavazatok
területi választmányi küldött személyére
száma
Név
Tisztség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A megválasztott választókerületi elnök, a területi Választmány tagja:
Név

Lakcím
ISZ

Helység

Telefon
Utca

Elérhetıségi e-posta címe:............................................................................
Megválasztott tisztségviselık:
Név

Tisztség

ISZ

Helység

Utca

Telefonszám

alelnök
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
területi küldött

____________________________
szavazatszámláló bizottság elnöke
(az érvényes szavazatok megoszlásának felsorolásáról pótlap csatolva: igen/nem)
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Szavazási jegyzıkönyv
Készült a jesz _________________________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezetének közgyőlésén
2011. _____________________________________________-n
Szavazás tárgya:

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség…………. Országos Győlésére
küldöttek megválasztása (minden megkezdett 15 fı után egy küldött)

Szavazásra jogosultak száma:
Leadott szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:

________________ fı
________________ db szavazat
________________ db szavazat
________________ db szavazat

Érvényes szavazatok megoszlása :
Sorszám
Javaslat küldött személyére

Szavazatok
száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sorsz
ám
1.

A jesz …………... Országos Győlésére megválasztott küldöttek
Küldött neve
ISZ.
Helység
Utca, házszám

Elérhetıségi e-posta címe:………………………………………………………………
2.
Elérhetıségi e-posta címe:………………………………………………………………
3.
Elérhetıségi e-posta címe:………………………………………………………………
4.
Elérhetıségi e-posta címe:………………………………………………………………
5.
Elérhetıségi e-posta címe:………………………………………………………………

____________________________
szavazatszámláló bizottság elnöke
(az érvényes szavazatok megoszlásának felsorolásáról pótlap csatolva: igen/nem)
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Mandátumigazolás
(egy azonos személynél több tisztség esetén is elegendı egy nyilatkozat)
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

_________________________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezete ülésén

20……._________________________________________-n

____________________________________________-t

a Szervezete:
elnökének
alelnökének
elnökségi tagjának
Országos Győlési küldöttnek
____________________megyei/fıvárosi választmány tagjának
megválasztotta.
(a megfelelı tisztség(ek) aláhúzandó(k))

__________________________ 20……. ____________________________

__________________________________________
szavazatszámláló bizottság elnöke
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Készült a jesz _________________________________________________megye/fıváros
_______számú választókerületi Szervezete közgyőlésén
2011. _____________________________________________-n
Javaslattételi jegyzıkönyv
Javaslattétel tárgya: javaslatok országos tisztségekre
Javaslattételre jogosultak száma:
Leadott javaslatok száma:
Érvényes javaslatok száma:
Érvénytelen javaslatok száma:

..................... fı
.....................db
.....................db
.....................db

Érvényes javaslatok megoszlása:
Sorszám Javaslat országos elnök, országos elnökségi tagok, OEFB,
OSZB tagok személyeire
Név
Tisztség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Javaslatok száma

Elfogadott javaslattételi lista
a jesz ……………. Országos Győlés által megválasztandó országos tisztségekre
Az elnök személyére:
1. ___________________________________2. __________________________________
Az Országos Elnökségi tagságra:
1. ___________________________________2. __________________________________
3. ___________________________________4. __________________________________
5. __________________________________
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaira:
1. ___________________________________2. __________________________________
A Számvizsgáló Bizottság tagjaira:
1. ___________________________________2. __________________________________

______________________________
szavazatszámláló bizottság elnöke
(az érvényes javaslatok megoszlásának felsorolásáról pótlap csatolva: igen/nem)
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Nyilatkozat
országos tisztség(ek)re való jelölés(ek) vállalásáról
Választási Szabályzat I. 4. § (2) bekezdése szerint
a)
Alulírott ____________________________ a jesz ________________________megye/fıváros
_____________számú választókerületi szervezet tagja, nyilatkozom, hogy
a jesz ………... Országos Győlésén megválasztásra kerülı országos
- elnöki

- elnökségi tagsági

- etikai és fegyelmi bizottsági tagsági

- számvizsgáló bizottsági tagsági

tisztség(ek)re vonatkozó jelölést elfogadom:
(a megfelelı vállalás(ok) aláhúzandó(k))
igen/nem
b)
Nem állok a választójogom, vagy választhatóságom érintı tagsági jogaimtól való eltiltást kimondó
fegyelmi határozat hatálya alatt.
c)
Alapszabály 56. §
- nem vagyok büntetett elıélető,
- nem voltam az AVO és az AVH, illetve a Katonapolitikai Osztály tagja, nem vettem részt
az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverésében,
- nem voltam a Munkásırség tagja, vagy a BM III. fıcsoport bármely ügyosztálya
állományában nyilvántartott titkos tiszt, nem voltam a III/III. ügyosztály hálózati személye.
- nem töltöttem be az MSZMP-ben, vagy a KISZ-ben vezetı tisztséget,
(nem voltam országos, megyei, vagy települési szerveiben függetlenített tisztségviselı).
d)
Az Alapszabály 54-55. §-aiban meghatározott esetleges összeférhetetlenséget 30 napon belül
megszőntetem.
e)
jesz (az MDF tagságommal együtt összegzett) tagsági jogviszonyom a két évet meghaladta:
igen/nem
lakáscímem: ____________________________________________________
e-posta címem: ___________________________________________________
____________________________ , 20……... ___________________________

_______________________________________
aláírás

